
1 
 

Dr hab. n. med. Ewa Świebocka 
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Recenzja 

rozprawy doktorskiej lek. Zbigniewa Sankowskiego  p.t. „Ocena częstości występowania 

reakcji alergicznych natychmiastowych i późnych na pospolite alergeny u dzieci z 

atopowym zapaleniem skóry, astmą i alergicznym nieżytem nosa”. 

 

Płatkowe testy skórne (APT) mają ugruntowaną pozycję w diagnostyce kontaktowego 

zapalenia skóry, natomiast ich wykorzystanie w chorobach atopowych jak dotychczas jest 

dyskusyjne. Pojawiło się jednak szereg prac wykorzystujących APT z alergenami atopowymi 

(powietrznopochodnymi jak i pokarmowymi) w diagnostyce AZS. Te interesujące doniesienia 

pokazują, że APT np. z alergenami roztoczy kurzu domowego  czy jaja kurzego, mogą dawać 

dodatnie wyniki także u chorych na astmę i/lub alergiczny nieżyt nosa.  

Podstawą diagnostyki chorób atopowych, których patomechanizm oparty jest na 

reakcji typu I są jednak punktowe testy skórne (SPT) i/lub ocena alergenowo swoistych 

przeciwciał klasy IgE we krwi. Należy również przypomnieć, że u chorych na AZS często 

stwierdza się bardzo wysokie całkowite stężenie IgE, niekiedy sięgające nawet do kilkunastu 

tysięcy kU/l.  

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska lek. Zbigniewa Sankowskiego dotyczy 

niezwykle interesującego tematu, a mianowicie porównania  częstości występowania dwóch 

typów reakcji alergicznych w skórze, natychmiastowej i późnej po aplikacji tego samego 

alergenu u chorych na atopowe zapalenie  skóry, astmę i alergiczny nieżyt nosa.  

Praca ma charakter retrospektywny i została oparta na analizie historii chorób dzieci 

hospitalizowanych w Oddziale Alergologii i Chorób Płuc Szpitala Dziecięcego Polanki im. 

Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. w Gdańsku w latach 1996-2012. Podstawowym kluczem 

wyboru potrzebnej dokumentacji była obecność wyników atopowych testów płatkowych z 

przynajmniej jednym alergenem atopowym. Z ogromnej liczby 23312 kart informacyjnych  

wybrano do analizy 711 historii chorób. Należy podkreślić, że wadą badań retrospektywnych 
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jest możliwość porównywania tylko takich wyników, które zostały wykonane i są dostępne. 

W takim badaniu cel pracy raczej powinien nazywać się celem analizy materiału i jest on 

sformułowany post factum. W badaniu prospektywnym badacz mógłby już na wstępie 

bardziej szczegółowo sformułować cel pracy, a porównanie zawęzić do 2 – 3 alergenów i 

badana grupa mogłaby być znacznie mniejsza. 

Rozprawa oparta jest na typowym układzie zalecanym dla prac doktorskich.  

 W 26 stronicowym wstępie  ( mógłby być krótszy) Doktorant przypomniał 

powszechnie znane typy reakcji alergicznych (wg Gela i Coombsa) występujących w 

chorobach alergicznych, epidemiologię i mechanizmy atopowego zapalenia skóry, astmy i 

alergicznego nieżytu nosa. W tym 10 stron poświęcił wiedzy na temat atopowych testów 

płatkowych, 6 punktowym testom skórnym, 3 strony asIgE. 

W rozdziale materiał i metody na szczególne uznanie zasługuje dokładny opis i 

uzasadnienie użytych metod statystycznych. Niemniej  pewne wątpliwości budzą rozbieżne 

informacje dotyczące liczby analizowanych  dokumentów (str.  35 – 711 pacjetów, str. 37 -

830). Wiek badanych podany w miesiącach jest mało czytelny poza okresem  niemowlęcym, 

lepsze byłyby lata. 

Analiza wyników zajmuje 20 stron i składa się z 17 tabel, 12 rycin i wyjaśnień 

tekstowych. Obfitość danych ( mnogość schorzeń, użytych alergenów ) utrudnia analizę  

przedstawionego materiału. Na szczęście Doktorant dokonał pewnych pogrupowań.  W 

grupie 711 dzieci wyróżniono: 560 chorych na AZS, 151 na astmę, 260 na alergiczny nieżyt 

nosa. Jak wynika z powyższego u części z nich musiało być po kilka chorób. Do końcowej 

analizy stworzono 4 grupy:  

Grupa A – 314 osób chorych na czyste AZS,  

Grupa B – 61 osób, choroby układu oddechowego bez AZS (ChUO) 

 Grupa C -246 osób ( AZS+ChUO),  

Grupa D – 90 osób ( inne schorzenia bez AZS i ChUO).  
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Ryciny zamieszczone w tym rozdziale znacznie ułatwiają zrozumienie 

przedstawianego materiału i skłaniają do uznania atopowych testów płatkowych za 

wartościowe narzędzia diagnostyczne. 

Dwunastostronicowa dyskusja  została przeprowadzona wyjątkowo starannie i poprawnie. 

Wyniki analizy własnej skonfrontowano z pracami innych autorów, którzy zajmowali się 

porównywaniem wartości diagnostycznej obu typów testów skórnych, punktowych i 

atopowych płatkowych. Ponieważ szereg podobnych alergenów badało kilku autorów 

Doktorant porównanie ich wyników ze swoimi przestawił w formie kilku tabel co wyraźnie 

zwiększyło przejrzystość dyskusji. Zarówno w dyskusji, jak i we wstępie poprawnie 

wykorzystał 151 pozycji piśmiennictwa głównie anglojęzycznego. 

 Doktorant sformułował następujące wnioski: 

1. W grupie chorych tylko na AZS dodatnie wyniki APT występują istotnie częściej niż 

dodatnie SPT/asIgE 

2. W grupie osób tylko z chorobami układu oddechowego dodatnie SPT/asIgE występują 

istotnie częściej niż u chorych na AZS i chorych z innymi chorobami niż AZS i ChUO 

3. W grupie chorych na AZS i ChUO częstość dodatnich wyników SPT/asIgE jest podobna 

jak w grupie tylko z ChUO. 

4. Częstość dodatnich wyników APT zmniejsza się wraz z wiekiem, a wzrasta częstość 

dodatnich SPT/asIgE. 

Wnioski te pokazują, że analiza retrospektywna daje także ciekawe informacje. Pewnym 

zaskoczeniem dla mnie było zastosowanie  przez Doktoranta  tzw. przypisów              

(objaśnień w stopkach stron), które są znane głównie z książek humanistycznych. 

Objaśnienia skrótów powinny być w wykazie skrótów.  Jeżeli jednak przyjmiemy, że praca 

naukowa powinna być zrozumiała dla czytelnika niekoniecznie zaawansowanego w 

danym zagadnieniu, to te wyjaśnienia mogą być przydatne przy czytaniu i mogłabym je 

uznać nawet za pożyteczne gdyby także w wykazie znalazły się wszystkie użyte w pracy 

(np. PNU, AU str. 14). 
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Termin atopen używany przez Doktoranta na określenie alergenów wywołujących 

reakcje atopowe  jest  terminem historycznym, obecnie nie używanym ani w literaturze 

medycznej polskojęzycznej ani anglojęzycznej. 

Szkoda, że w  analizie statystycznej materiału nie uwzględniono stopnia uczulania 

(klas IgE), a posłużono się tylko pojęciami ujemny i dodatni wynik. 

W  niektórych rozdziałach są umieszczone informacje, które powinny znaleźć się we 

wstępie (str. 37- wiersze 6 -9,  wiersze 11-14,  str. 62  wiersze 23 - 31). 

Autor nie uniknął stosowania zwrotów żargonowych typu: 23312 rekordów, 830 

pozycji. Brak informacji w jaki sposób odbywała się selekcja  danych, które wyniki były 

kluczowe. 

 Uważam że, streszczenie powinno być bardziej syntetyczne, niepotrzebne są 

kilkakrotnie powtarzane informacje ze wstępu dotyczące typów reakcji alergicznych. 

Pomimo tych kilku powyższych uwag należy stwierdzić,że Doktorant  w pracy wykazał 

się rozległą wiedzą alergologiczną , podpartą wieloletnim doświadczeniem klinicznym. 

Uzyskane wyniki przemawiają za wartością atopowych testów płatkowych w diagnostyce 

atopowego zapalenia skóry. 

Na pewno omawiana rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art. 13. ust. 1 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule  w zakresie sztuki ( Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).  

Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wniosek o dopuszczenie lek. Zbigniewa 

Sankowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Białystok, 29 sierpnia 2018 r. 
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